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Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie zarówno przewodniczącej 
Komisji, jak i komisarz ds. równości, do 
przedstawienia – w pierwszych 100 dniach 
mandatu Komisji – środków mających na 
celu wprowadzenie wiążących rozwiązań 
na rzecz przejrzystości wynagrodzeń; 
uważa, że przyszła dyrektywa w tej 
sprawie powinna mieć szeroki zakres i 
zastosowanie zarówno do sektora 
prywatnego, jak i publicznego, oraz do 
całego pakietu wynagrodzeń, wraz ze 
wszystkimi jego składnikami, a także 
powinna należycie uwzględniać specyfikę 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia konkretnych środków w 
oparciu o jej zalecenie z 2014 r.; jest 
głęboko przekonany, że takie środki są 
konieczne do zidentyfikowania 
przypadków dyskryminacji płacowej, tak 
aby pracownicy mogli podejmować 
świadome decyzje i, w razie konieczności, 
odpowiednie działania; wzywa Komisję do 
wspierania roli partnerów społecznych i 
rokowań zbiorowych na wszystkich 
szczeblach (krajowym, sektorowym, 
lokalnym i przedsiębiorstw) w przyszłych 
przepisach dotyczących przejrzystości 
wynagrodzeń;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie zarówno przewodniczącej 
Komisji, jak i komisarz ds. równości, do 
przedstawienia – w pierwszych 100 dniach 
mandatu Komisji – środków mających na 
celu wprowadzenie wiążących rozwiązań 
na rzecz przejrzystości wynagrodzeń; 
uważa, że przyszła dyrektywa w tej 
sprawie powinna uwzględniać 
zdecydowane środki egzekwowania i 
sankcje za nieprzestrzeganie postanowień 
oraz powinna mieć szeroki zakres i 
zastosowanie zarówno do sektora 
prywatnego, jak i publicznego, z należytym 
uwzględnieniem specyfiki małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz do 
całego pakietu wynagrodzeń, wraz ze 
wszystkimi jego składnikami; wzywa 
Komisję do wprowadzenia konkretnych 
środków w oparciu o jej zalecenie z 2014 
r., jak a) jasna definicja kryteriów oceny 
wartości pracy, b) wytyczne dotyczące 
neutralnych pod względem płci systemów 
oceny pracy i klasyfikacji, c) obowiązkowe 
kontrole i sprawozdania dotyczące różnic 
w wynagrodzeniu ze względu na płeć, aby 
zagwarantować równą płacę, d) prawo 
pracowników do pełnych danych o 
wynagrodzeniu oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń oraz e) jasne cele 
dotyczące działań przedsiębiorstw w 
dziedzinie równości płci; jest głęboko 
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przekonany, że takie środki są konieczne 
do zidentyfikowania przypadków 
dyskryminacji płacowej, tak aby 
pracownicy mogli podejmować świadome 
decyzje i, w razie konieczności, 
odpowiednie działania; wzywa Komisję do 
wspierania roli partnerów społecznych i 
rokowań zbiorowych na wszystkich 
szczeblach (krajowym, sektorowym, 
lokalnym i przedsiębiorstw) w przyszłych 
przepisach dotyczących przejrzystości 
wynagrodzeń;
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